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Vážení čtenáři,
po menší pauze se s vámi ráda vítám 
u nového čísla Kulturního kalendáře. 
Toto vydání má opravdu co nabíd-
nout a pozvánkami na různé kulturní 
a sportovní akce je doslova přeplněno. 
Dovolte mi pozvat vás na tradiční akci 
pořádanou městem a to Hodkovické 
městské slavnosti. Jako každoročně to 
bude příjemná příležitost k setkávání, 
ochutnávání a poslechu.

Na závěr bych chtěla popřát školá-
kům úspěšný začátek nového školního 
roku a všem ostatním klidné září.

za kolektiv redakční rady
Naďa Burianová

 Jubilanti  
v září 2015

Jiří Hájek

Hana Horáčková

Jaroslava Konejlová

Václav Černý

Marie Mocová

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

a přejeme hodně zdraví,  
štěstí a osobní pohody  
do dalších let života.

Chtěla bych  poděkovat  manželům Růžičkovým z Poštovské ulice za nález 
a navrácení manželova nového, ne zrovna levného mobilního telefonu, 
který mu vypadl z kapsy, když nastupoval do auta při výletu k brzdovému 
kameni nad Křížovou cestou. Ztrátu zjistil až doma a tak jsme se vydali 
z Tanvaldu ještě týž den s radostí znovu do Hodkovic.  Opravdu jsme měli 
radost, že se telefon dostal do rukou slušného člověka.

Věra Řezáčová, Tanvald

PODĚKOVÁNÍ
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jímž katastrálním území se nachází ubytovací zařízení pro doplatek na bydlení dle zákona 
č. 11/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo města 
si tuto pravomoc nevyhrazuje. 

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 5. schůze finančního výboru a informaci o jed-
nání finančního výboru za období leden až duben 2015.

Informace ze 13. zasedání rady města 24. 6. 2015
-  Rada města bere na vědomí informaci o hospodaření MŠ v 1. čtvrtletí 2015.

-  Rada města schvaluje udělení odměny ředitelce Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohel-
kou paní Mgr. Ireně Ryplové za dobré vedení mateřské školy v 1. pololetí 2015. 

-  Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice 
za 2. čtvrtletí 2015.

-  Rada města schvaluje udělení odměny řediteli TS a BH panu Petru Hanusovi za dobré vedení 
TS a BH ve 2. čtvrtletí 2015. 

-   Rada města projednala žádost o vyjádření k žádosti dopravce, zaslanou Odborem dopravy 
Krajského úřadu Libereckého kraje. Žádost se týká dopravce BusLine a.s. se sídlem v Semi-
lech, IČ 283 60 010 a jedná se o udělení licence k provozování náhradní autobusové dopravy 
za dočasně přerušenou drážní dopravu na lince (541 030) Liberec – Turnov – Železný Brod 
– Semily – Stará Paka. Rada města souhlasí s vydáním výše uvedené dopravní licence od 
15. 7. 2015 do 12. 10. 2015 a nemá k tomu námitky ani připomínky.

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s uží-
váním městských bytů. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 199 915,50 Kč. Rada města poža-
duje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města schvaluje žádost o prodloužení doby nočního klidu dne 18. 7. 2015 v Restauraci 
Na Koupališti do 24 hodin z důvodu konání akce Grilování s muzikou. 

-  Rada města schvaluje vyhlášení ředitelského volna na dny 29. 6. 2015 a 30. 6. 2015 v Základ-
ní škole T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou podle oznámení ředitelky této školy. 
Ředitelské volno je vypsáno z technických důvodů. 

-  Rada města projednala účetní závěrku a závěrečný účet města za rok 2014 a předkládá 
zastupitelstvu města ke schválení.

Informace ze 14. zasedání rady města 1. 7. 2015
-  Rada města schválila návrh sazebníku úhrad za poskytování informací a v souladu s § 5 

odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění poz-
dějších předpisů, ve spojení s § 17 tohoto zákona a nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací s platností 
od 2. 7. 2015. 

Pokračování na straně 6

Městský úřad informuje

Informace ze 4. zasedání zastupitelstva města 24. 6. 2015
-  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2015. Příjmy v rozpočtové změně 

jsou 1.151.066,36,-Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 1.151.066,36,-Kč a změna financování 
v rozpočtové změně je 0,-Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 38.982.466,-Kč, výdaje 
po rozpočtové změně budou 43.015.466,36,- Kč a financování po rozpočtové změně bude 
4.030.000,-Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města 
Hodkovice nad Mohelkou za rok 2014, provedené kontrolory Krajského úřadu Libereckého 
kraje. Při přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

-  Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad účetní závěrku a závěrečný účet města za rok 
2014 předložený radou města. Provedenou kontrolou a odsouhlasením předložených pod-
kladů bylo zjištěno, že podklady odpovídají ročním inventurám a ročním výkazům předáva-
ným na Krajský úřad Libereckého kraje.

-  Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 2. jednání kontrolního výboru a rozšíření kon-
trolních činností na první pololetí 2015.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě č. 44/2015/TPČ. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní 
a kanalizační řad a s ním související objekty. Stavbou budou dotčeny nemovitosti v majetku 
Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p.č. 592 (ostatní plocha) a pozemek p.č. 912 
(ostatní plocha), vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě č. 16/2015/TPČ. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační 
stoka S3, dále kanalizační šachty 35 a 73. Stavbou budou dotčeny nemovitosti v majetku 
Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p.č. 2961 (ostatní plocha) a pozemek p.č. 2960 
(trvalý travní porost), vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 
IV-12-4009535/VB/02. Předmětem smlouvy je umístění součásti distribuční soustavy IV-
12-4009535 JN, Jílové u Hodkovic nad Mohelkou – rozšíření vedení NN (výstavba nového 
vrchního vedení NN). Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad 
Mohelkou, a to p. p. č. 214 o výměře 1236 m2 (ostatní komunikace, ostatní plocha) v k. ú. 
Jílové u Hodkovic nad Mohelkou. 

-  Zastupitelstvo města schválilo návrh darovací smlouvy mezi Městem Hodkovice nad Mo-
helkou a Hospicovou péčí sv. Zdislavy o.p.s. se sídlem Horská 1219, Liberec 14, IČ 28700210 
o finančním daru ve výši 13.500,-Kč Hospicové péči sv. Zdislavy.

-  Zastupitelstvo města schválilo návrh Ing. Jana Plačka, oddělení ŽPaP na pojmenování nově 
vzniklé ulice v lokalitě nad školou. ZM schvaluje název nové ulice „Nad Školou“.

-  Zastupitelstvo města projednalo vyhrazení pravomoci udělování souhlasu obce, na je-
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-  Rada města schválila žádost o povolení pořádat v areálu kluziště noční nohejbalový turnaj 
od 8. 8. 2015 od 17.00 hodin do 9. 8. 2015 do 8.00 hodin. Žádost podal za SK Hodkovice, oddíl 
nohejbal pan Tomáš Kraus. Rada města požaduje ztlumení ozvučení mezi 22.00 hod. dne 
8. 8. 2015 a 6.00 hod. dne 9. 8. 2015.

-  Rada města nesouhlasí s žádost o prodloužení hodiny nočního klidu z důvodu pořádá-
ní oslavy narozenin od 5. 9. 2015 od 15 hodin s předpokládanou hodinou ukončení akce 
6.9.2015 ve 2 hodiny. Žádost podali manželé S., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města 
požaduje ukončení akce ve 22 hodin dne 5. 9. 2015.

-  Rada města schválila návrh samostatného referenta sociálních věcí MěÚ na obsazení volné-
ho bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou paní Ch., bytem Sokolov.

-  Rada města projednala návrh licenční smlouvy na používání loga města se siluetou Ještědu. 
Z důvodu velmi svazujících podmínek plynoucích ze smlouvy pro město se rada města roz-
hodla licenční smlouvu neuzavřít a schvaluje logo bez siluety Ještědu.

Projednání per rollam
3. 7. 2015
-  Rada města schválila žádost o pronájem části pozemku p.č. 810 (ostatní plocha) o celkové 

výměře 2752 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o pozemek o výměře cca 15 m2. 
Žádost podal p. Kaplan, bytem Hodkovice nad Mohelkou. Záměrem je vybudování parkova-
cího místa pro jeho potřebu. Cena pronájmu výše uvedené části pozemku je 50,-Kč/m2 za 
rok na dobu určitou 5 let.

27. 7. 2015
-  Rada města schválila žádost ředitelky Mateřské školy v Hodkovicích paní Mgr. Ireny Ryplo-

vé o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ve složení 16.440,-Kč výměna výle-
vek, 9.196,-Kč externí síťový disk pro zálohování dat a jejich sdílení v rámci MŠ, 45.000,-Kč 
koberec do pavilonu 1,2,3 a 58.419,-Kč žaluzie do pavilonu 1,2,3, ložnice, WC s umyvárnou.

29. 7. 2015
-  Rada města projednala žádost o prodloužení hodiny nočního klidu z důvodu konání sva-

tební oslavy s hudebním doprovodem ve Žďárku u Záskalí 92 od 15. 8. 2015 od 16 hodin 
s předpokládanou hodinou ukončení 16. 8. 2015 ve 2 hodiny. Žádost podal pan Ch., bytem 
Český Dub. Rada města souhlasí s prodloužením nočního klidu dne 15. 8. 2015 do 24.00 
hodin s tím, že venkovní hudební produkce bude ve 22.00 hodin ztlumena a do 24.00 hodin 
ukončena. 

12. 8. 2015
-  Rada města projednala žádost Magistrátu města Liberec, odboru dopravy o vyjádření ke 

3. ročníku závodu na kolečkových lyžích „Silvini SKIROLL © up Ještěd“ pořádaného dne 
27. 9. 2015 v době od 13.15 hod do 14.30 hod. Trasa závodu povede mimo katastrální území 
Města Hodkovice nad Mohelkou. Města se týká pouze objízdná trasa od Osečné přes Český 
Dub na Hodkovice nad Mohelkou po silnici č. III/2783. Rada města k pořádání výše uvede-
ného závodu ani k uvedené objízdné trase nemá připomínky.

 Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Kniha  –  Vladislav Kos 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 30

Papírnictví – Alena Thomasová 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 6

Zverimex – Jarmila Knoblochová
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 3

Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková
Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka čp. 216

Ovoce – Zelenina, J. Šilarová, náměstí T. G. Masaryka

Městská knihovna, Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova ulice 

MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou, pokladna

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 350 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

M + P stravování
Naše firma M + P v provozovně Starý Dub vaří a rozváží obědy  

do firem, domů s pečovatelskou službou apod.

 Ö Tuto službu zajišťujeme v současné době i pro dům s pečovatelskou službou a pro 
soukromé osoby v Hodkovicích nad Mohelkou.

 Ö Obědy vaří Miloslav Marek a  Michaela Pešková, každý den se vaří polévka  
a zákazník má možnost výběru ze tří hlavních jídel. 

 Ö Cena oběda je 62 Kč a to včetně dovozu.
 Ö Rádi budeme poskytovat tyto služby i pro Vás.

 

Máte-li o naše služby zájem, informujte se 
na tel. čísle 485 147 088 nebo na adrese:

Michaela Pešková
M + P stravování

Smržov 64, 463 43 Český Dub

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e
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zveme všechny spoluobčany města

na zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou 

ve středu 9. 9. 2015 od 18.00 hodin v obřadní síni na radnici.

Program a materiály k jednání budou zveřejněny na webových stránkách města.

Pozvánka

Upozorňujeme občany města, že v měsíci září je splatnost poplatku za komunální 
odpad za druhé pololetí letošního roku. 

Poplatek můžete uhradit do pokladny MěÚ Hodkovice nad Mohelkou nebo na účet 
Města Hodkovice nad Mohelkou.

Děkujeme

! UPOZORNĚNÍ !

Oznamujeme občanům, že v termínu od 22. 9. do 28. 9. 2015 bude z důvodu opravy 
kolejiště zcela uzavřen železniční přejezd na silnici III/28724 Hodkovicemi nad Mohelkou 
– Jílové.

Výlukové jízdní řády zatím nemáme k dispozici, sledujte prosím webové stránky města 
a autobusové zastávky.

Děkujeme za pochopení. Město Hodkovice nad Mohelkou

PLÁNOVANÁ UZAVÍRKA

Upozorňujeme občany města, že obchozí trasa na ul. Pelíkovické byla přeznačena.

Nyní se chodí až ke sběrnému dvoru, po kamenných schodech nahoru a přes dřevěnou 
lávku na druhou stranu kolejiště.

Věnujte prosím pozornost značení obchozí trasy, ta se může v průběhu trvání stavby 
měnit.

 Děkujeme za pochopení. Město Hodkovice nad Mohelkou

OBCHOZÍ TRASA ul. PELÍKOVICKÁ

Městský úřad informuje
V souvislosti s častými výpadky dodávek pitné vody a jiných neočekávaných událostí 
v posledních dnech připomínáme občanům možnost registrace telefonního čísla, pro 

zasílání informačních SMS zpráv.

Formulář pro registraci najdete  
na www.hodkovicenm.cz/cs/zasilani-sms-zprav. 

O registraci můžete požádat také na e-mailu jana.mizerova@hodkovicenm.cz,  
nebo osobně na podatelně Městského úřadu.

SMS zprávy občanům

Zkontrolujte si platnost svého občanského průkazu
V letošním roce končí desetiletý interval od poslední hromadné výměny občanských 
průkazů. Občané by si proto měli zkontrolovat platnost svého průkazu a předejít tak 
případným problémům před úřady či policií.

Ideální čas pro zažádání o nový občanský průkaz je v období mezi třiceti a šedesáti dny 
před skončením platnosti průkazu. V právních předpisech, které upravují vydání občan-
ských průkazů, není tato lhůta přesně stanovena, je proto možné požádat i dříve než 
60 dnů před skončením platnosti. Ti, kteří mají zřízenou datovou schránku pro fyzické 
osoby, jsou na tuto skutečnost upozorněni 60 dnů před skončením platnosti průkazu.

Více na: www.kraj-lbc.cz/Zkontrolujte-si-platnost-sveho-obcanskeho-prukazu-n319340.htm

 
 
NALAĎTE SI  „POHODOVÉ ODPOLEDNE Z LIBERCE“ 
 
* to je dvouhodinový blok nabitý reportážemi,     
   pozvánkami a zajímavostmi z Libereckého kraje 
 

* každý všední den mezi 14. až 16. hodinou  
   s Ivetou Kalátovou  

 

                
 
… teď už jen správná frekvence:  
 

LIBEREC    91,3 FM 
JABLONEC NAD NISOU A OKOLÍ    102,3 FM 
SMRŽOVKA, TANVALD,  DESNÁ, HARRACHOV    107,9 FM 
FRÝDLANT V ČECHÁCH A OKOLÍ    97,4 FM  
 

liberecká redakce Českého rozhlasu Sever  
Modrá 1048 
Liberec 6, 460 06 
tel: 221 553 710, 221 553 704 
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BÍLÍ TYGŘI LIBEREC – TIPSPORT EXTRALIGA 2015 / 2016

V průběhu září přivítají na domácím ledě Bílí Tygři soupeře 
z Litvínova, Hradce Králové a Třince.

13., 20. 
a 27. 9. 

Hodkovice nad Mohelkou jsou zajímavé místo a mají turistům co nabídnout. 
Je zde množství drobných památek a malebných zákoutí. 

Abychom turisty do našeho města přilákaly, budeme naše město propagovat 
jako „Bránu Podještědí“. Pro tyto účely vzniklo logo. Autorkou loga je Ivana Por-
šová a vytvořila ho s touto myšlenku: střed tvoří silueta kostela sv. Prokopa, 
jeden ze symbolů historie města. Je umístěn na ladné křivce, jež je stylizace 
řeky Mohelky. Křivka je zároveň proudem vzduchu za větroněm. Letiště a lé-
tání k městu také neodmyslitelně patří. Tyto tři dominanty jsou kryté „Bránou 
Podještědí“, která je také stylizací klobouku mužského podještědského kroje. 
Logo zve k návštěvě idylické podještědské krajiny, za krásami, historií, kultu-
rou i sportem. Představuje město jako krásné místo na výlet, dovolenou, ale 
i pro život…

H. Řezáčová

Logo „Brána Podještědí“     
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Letní kino ve Skalním Údolí
v Hodkovicích nad Mohelkou

pořádá a srdečně Vás zve

12. 9. 2015 od 19:30 hod.
na přednášku / povídání

Jordánsko – Leden 2015
P. Kamenský, P. Sluka

Po přednášce film Lawrence z Arábie
Kultovní anglický film 1962 oceněný sedmi Oscary  

o arabském povstání z Jordánska.

Osmadvacetiletý archeolog a důstojník je roku 1916 vyslán z hlavního anglického stanu 
v Káhiře k beduínům. Spojí se s místním panovníkem Fajsalem, sjednotí znesvářené 
kmeny z okolních oblastí a táhne s nimi pouští. S materiální podporou anglické armády 
vede Lawrence arabské povstání ve stylu guerillové války. Padne ovšem - v převleku za 
beduína - do rukou tureckého guvernéra města Dera, který jej nechá mučit. Psychicky 
zlomený Lawrence přebírá až po dlouhém přemlouvání opět úlohu velitele Arabů. Před 
dobytím Damašku způsobí ukrutné a nesmyslné krveprolití v tureckých řadách. Jeho vize 
svobodné Arábie nakonec zkrachuje jednak kvůli rozporům mezi kmeny, jednak kvůli 
politickým zájmům Anglie a Francie. Zklamaný se vrací do své vlasti.

Kamis

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali  
IVO KOLOMAZNÍKOVI 

za organizaci fotbalového 
utkání Hodkovických pardálů  

v sobotu 20. června 2015. 

Dále děkujeme KáDéčku, Restauraci Na koupališti, firmě Vaskon s. r.o., fotbalovému oddílu, 
rozhodčím, Mirkovi Kauškovi za fotodokumentaci utkání a dalším, kteří se podíleli na realizaci 
tohoto utkání.

Hodkovičtí pardálové

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,  
oznamuje svým zákazníkům,  

že opět prodává slepičky snáškových plemen  
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.

Stáří slepiček: 14 – 19 týdnů.
Cena: 149 – 180 Kč/ks dle stáří.

Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční v sobotu 12. září a 10. října 2015 v 17.20 hod.
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.

Při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena dle poptávky).

Případné bližší informace: Po – Pá: 9.00 – 16.00 hod., 
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.
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Ošetřování veřejné zeleně  
v Hodkovicích nad Mohelkou

V roce 2012 provedli pánové Jaroslav 
Sunek a Ing. Vlastimil Mráz, oba členové 
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic, na tomto 
dubu zdravotní ořez a byly odstraněny nežá-
doucí i suché větve. Na základě běžné kont-
roly bylo zjištěno, že bude nutné ještě v letoš-
ním roce provést další ozdravný prořez. Proto 
oba již dříve uvedení členové sdružení, pro-
vedli dne 26. 6. 2015 označení nežádoucích 
větví, aby toto ošetření mohlo být odborně 
vykonáno. Jmenovaní by jistě práce provedli 
sami, ale vzhledem k jejich pokročilému věku 
a výšce stromu je lepší, když toto přenechali 
mladším.

Aby tento strom mohl být také označen 
jako památný, je nutno ještě provést geome-
trické zaměření, neboť tento dub se nachází 
na hranici dvou vlastníků. Toto zaměření  

slíbil provést Ing. Plaček, takto pracovník ži-
votního prostředí Městského úřadu v Hodko-
vicích nad Mohelkou. Jedině péče o takovéto 
skvosty a významné krajinné prvky, může 
budoucím generacím zachovat zdravou a ne-
porušenou přírodu. Panu Jaroslavu Sunkovi 
a Ing. Vlastimilu Mrázovi patří náš dík.

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic 

Směrem k Boženicím na cestě k Napoleonské vartě se nachází mohutný dub letní, jehož 
stáří se odhaduje na 100 – 120 roků. 

Restaurace Pod kostelem
Otevřeno denně

Nabízíme 
hotová jídla  minutky  

plzeňské pivo  svijanská 450

Zajistíme oslavy všeho druhu
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RůžOVÁ 125, HODKOVICE NAD MOHELKOU,  739 086 258

Srdečně Vás zveme na 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy?  5. září 2015 od 11:00 

Kde?   

 

 
Program: 
11:00 Otevření areálu výrobních hal RP i CA (prohlídky výroby jsou možné do 15:00) 

12:00 Doprovodný program na Kluzáku (těšit se můžete na vystoupení  sokolníků i kouzelníka) 

14:30 Slavnostní vyhlašování výsledků TEN 10 

16:00 Vystoupení liberecké kapely Big’o’band  

 
 
 

Dále pro Vás bude připravena řada dětských atrakcí. Přijďte strávit spolu se svými 
kolegy hezké sobotní odpoledne. 

 
 

Pro všechny naše zaměstnance a jejich blízké jsou připraveny poukázky na občerstvení, 
které si můžete vyzvednout od 10. 8. 2015 v úředních hodinách v kanceláři odborů.  

 

Otevřené budou obě dvě haly (RP i CA), můžete tedy svou rodinu provést místem 

svého pracoviště a poté se jít pobavit na Hodkovický kluzák, kde bude bohatý 

doprovodný program pro děti i dospělé. 
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P O Z V Á N K A
Městský úřad v Hodkovicích n/M.

a
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic  

srdečně zve každého z Vás na výstavu 

Poklady z podkroví  
hodkovické radnice

Výstava artefaktů nalezených při úklidu podkroví a půdy 
radnice se uskuteční v budově radnice ve dnech  

18. – 21. 9. 2015.

Slavnostní vernisáž:
 PÁTEK 18. 9. 2015 od 17 hodin

Výstava bude přístupná také:
  SOBOTA – NEDĚLE: 9 – 17 hodin
  PONDĚLÍ:    9 – 13 hodin       

Všichni jste srdečně zváni.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ – LETNÍ  TÁBORY 2015
září – listopad 2015

 Městské kino v Hodkovicích n.M.

přístupno každý pátek před filmovým představením

Sdružení rodáků a  
přátel  Hodkovic

pořádá již tradiční 

Cestu za poznáním

v sobotu dne 12. 9. 2015
Start u Základní školy T. G. Masaryka  

v Hodkovicích n/M. od 9.00 – 10.00 hodin.

Za symbolický startovací poplatek 20 Kč (děti do 15ti let 10 Kč a nejmladší zdarma) projdete 
stezku cca 3 km dlouhou, plnou tajemné historie a povídání o zajímavých pamětihodnostech 
v našem městě. Na konci (ve „Skalním údolí“) dostane každý účastník buřtíka a pivo (limo) 
zdarma.

!!!Pro děti bude připraven nafukovací hrad a jiné atrakce!!!

U občerstvení nám den (od cca 11.00 hod.) zpříjemní  
hudba „Huraš band“ se svým bohatým repertoárem.

Pozdní odpoledne a večer zpříjemní u táboráku kytara

Mladí, staří, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové i děti (možno i s kočárky), všichni jste 
srdečně zváni na opravdu nenáročnou procházku a taneček. Krása a malebnost „Skalního údo-
lí“ podbarvená příjemnou atmosférou hudby a vůně přírody by neměla nechat doma sedět ani 
Vás, kteří si na stezku netroufáte. Každého rádi přivítáme. Na kratší či delší posezení zajištěno 
občerstvení.

Sdružení rodáků a přátel Hodkovic     
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Významné dny:
1. 9. Světový den míru – od roku 1959 vyhlašuje OSN
8. 9. Mezinárodní den gramotnosti
22. 9. Světový den bez automobilů
27. 9. Světový den cestovního ruchu
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti
30. 9. Světový den srdce

Vyznané osobnosti:
8. 9. Václav Pavel Borovička, prozaik (95. výr. nar.)
15. 9. Agatha Christie, anglická prozaička (125. výr. nar.)
17. 9. František Hrubín, básník a prozaik (105. výr. nar.)

Městská knihovna

Výpůjční doba
pondělí: 9 – 11, 12 – 17 hodin
středa:  9 – 11, 12 – 18 hodin
čtvrtek:  9 – 11, 12 – 15 hodin

Kontakt:
telefon: 482 725 796, 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
web:  www.hodkovicenm.knihovna.cz
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Městská knihovna Hodkovice nad Mohelkou Vás zve k návštěvě v pondělí, 
ve středu a  ve čtvrtek v  půjčovních hodinách, které najdete na webu 
knihovny.

Od srpna má knihovna zpřístupněny nové internetové stránky 
www.hodkovicenm.knihovna.cz, kde najdete mnoho zajímavého 
z  oblasti literatury a  knih a  především přístup k  on-line katalogu   
http://www.hodkovicenm.knihovna.cz/online-katalog/

Můžete si hledat knihy z knihovního fondu knihovny a podle potřeby své 
výpůjčky i prodlužovat prostřednictvím čtenářského konta.

Víc informací získáte přímo v knihovně, kde se těšíme na Vaši návštěvu.
Ceny inzerce A5 CELÁ A5 1/2 A5 1/4 A5 1/8 BAREVNÁ

ZÁKLAD 500 Kč 300 Kč 200 Kč 100 Kč 1 500 Kč
3 po sobě jdoucí  
vydání, sleva 10 %

450 Kč 270 Kč 180 Kč 90 Kč 1 350 Kč

6 po sobě jdoucích  
vydání, sleva 15 % 

425 Kč 255 Kč 170 Kč 85 Kč 1 275 Kč

11 celý rok, sleva 30 % 350 Kč 210 Kč 140 Kč 70 Kč 1 050 Kč

V tabulce jsou navrženy ceny se slevou na jeden měsíc. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013

První povídka o Púovi se jmenovala 
Špatný druh včel a objevila se v britských 
novinách 24. prosince 1925. Dne 14. září 
1926 vyšla ve Velké Británii první knížka 
o Púovi s názvem Medvídek Pú a po velkém 
úspěchu vyšel v roce 1928 druhý díl s ná-
zvem Púovo zátiší, a nakone začaly být oba 
tituly vydávány společně. Knihy ilustroval 
E. H. Shepard.

Milne pojmenoval postavu medvídka 
podle hračky – plyšového medvídka svého 
syna Christophera Robina Milneho, který je 
v knihách postavou Kryštůfkem Robinem. 
Když začal A.A.Milne sepisovat příběhy, 
které vyprávěl svému synovi, inspiroval se 
pro jména postav v knize hračkami malého 
Robina. Christopherova hračka medvídka 
je nyní vystavena v Donnell Library Center 
v New Yorku.

Knihy o slavném medvídkovi byly pře-
loženy do více než 40 jazyků a kniha byla 
také filmově ztvárněna Waltem Disneyem.

V České republice vyšel Medvídek Pú 
poprvé v roce 1938 a naposledy v roce 2008, 
a to již podvanácté. Do češtiny jej přeložila 
Hana Skoumalová.

Pú je nejbohatší pohádkovou postavou. 
Ročně vydělá 5,9 miliardy dolarů. Púovy 
knihy doprovázely spory o jeho vlastnictví, 
protože nebyla vyřešena práva na video, 
DVD a počítačové hry. V roce 2007 však 
soud přiznal práva Studiu Walta Disneye, 
které chce natočit nová animovaná dobro-
družství s novými postavami. Medvídek 
se studiu zdá příliš starý a tak se původní 
charakter Púa začíná postupně ztrácet…

Hana Vaňková

??? Věděli jste, že… ???

Medvídek Pú je hlavní postava v dětské knize, kterou napsal Alan Alexander Milne. 
Jde o jednoho z nejznámějších hrdinů dětské literatury 20. století, který je milován 
dětmi po celém světě.

Medvídek Pú slaví v letošním roce 90. narozeniny?
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PARTY

VELKOLEPÁ TANEČNÍ PÁRTY S HITY MINULÉHO STOLETÍ

   od 21:00

19. 9.
www.oldiesparty.cz

DJ MICHAL TŮMA oslava výročí  
25 let diskoték

MĚSTSKÉ KINO  
V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

INFORMUJE

SESTAVENÍ PROGRAMU – nejpočetnější skupinu našich diváků tvoří děti a mládež, pro-
to se na programu v jednom měsíci objeví, stejně jako loni, především filmy zajímavé pro 
tuto cílovou skupinu – akční komedie, parodie, animované filmy a pohádky. Nechceme však 
opomíjet ani dospělé diváky, neboť je naším cílem přilákat je zpátky do městského kina. 
Budeme se proto snažit zařazovat v každém měsíci alespoň jeden film, který by je zaujal, 
vybírat chceme hlavně ze současné české produkce.

PROMÍTÁME – pravidelně každý pátek od 19.00. Na přání některých rodičů byly od 
dubna 2015 posunuty začátky představení vhodných i pro nejmenší diváky na 18.00 
hodin, ale zaznamenali jsme pokles návštěvnosti. Ten byl ovšem spojen i s pěkným poča-
sím, které od dubna panovalo, v 18 hodin svítilo sluníčko a odlákalo naše diváky do přírody 
a na hřiště.

Z tohoto důvodu upravujeme začátky představení určených  pro malé návštěvníky takto:
– září, duben, květen, červen – od 19.00 hodin;
– říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen – od 18.00 hodin;
– ostatní filmy promítáme po celý rok od 19.00 hodin.

SLEVOVÉ KARTIČKY – i v letošním „promítacím“ roce (září 2015 – červen 2016) si mo-
hou pravidelní diváci zdarma vyzvednout v pokladně kina slevovou kartičku a sbírat razítka 
za každou zakoupenou vstupenku. Kartička s pěti razítky slouží jako vstupenka na další 
představení.

SLEVOVÉ KARTIČKY za rok 2014/2015 – všechny slevové kartičky uplatněné v minu-
lém „promítacím“ roce budou slosovány před promítáním amerického animovaného filmu 
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu v pátek 18. 9. 2015 v 19.00 hodin. Pět vyloso-
vaných majitelů kartiček obdrží volnou vstupenku na libovolné představení v našem kině 
platnou do konce kalendářního roku.

VÝSTAVY – opět chceme realizovat výstavy v předsálí kina. Zahajujeme stejně jako loni 
výstavou fotografií z letních táborů uspořádaných různými organizacemi, které působí 
v našem městě. V prosinci ji vystřídá druhá výstava fotografií paní Hany Linkové spojená 
opět s vernisáží – tentokrát adventní. 

Mgr. Alena Banghová, vedoucí kina
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Jak vznikal název našeho města
První osídlenci dnešních Hodkovic přišli z  vnitrozemí a  měli úkol chránit zemskou 
hranici a stezky, které vedly přes hranici a udržovali jejich schůdnost a průjezdnost. 
Založili malou osadu v té části dnešních Hodkovic, které se říká Dolánky.

Z pozůstalosti bývalého historika a škol-
ního inspektora F. K. Langa se dozvídáme, 
že osada byla malá, tvořilo ji asi šest chalup 
a žila zde rodina Hodkova. Jméno příslušní-
ků této rodiny a potom i rodu „Hodkoviců“ 
dostala i osada Hodkovice. První doložitelný 
písemný záznam o Hodkovicích je v knihách 
potvrzenek pražského arcibiskupství o za-
placených desátcích z roku 1352, kde je obec 
nejdříve nazývána Hodcouice, v roce 1374 již 
Hodcouicz et Libenow a v roce 1376 Libenow 
alias in Chodonibus (v chodském území, tedy 
strážců hranice). F. K. Lang psal, že obyva-
telstvo Hodkovic bylo v této době v převážné 
většině české a mluvilo chorvatským náře-
čím. Nyní se posuneme v historii města do 13. 
dubna 1624, kdy prodal Albrech z Valdštejna 
Hodkovice, spolu s dolním a horním mlýnem, 
s právem cla a mýta za cenu 13 475 zl. a 17 
kr. rýnských císařskému generálplukovní-
ku proviantní služby Kryštofovi Ecsteinovi 
z Ehrenecku jako léno. Hodkovice se v této 
době nazývají Lúbenow. Na pečeti města 
z roku 1636 je ale český text – PEČEŤ MĚSTA 
– HODKOVICE NAD MOHELKOU. V knize V. 
R. Widimského Znaky měst rakouského císař-
ství z roku 1864 jsou Hodkovice uváděny jako 
Libenau. Z uvedeného je patrná podobnost 
s německým názvem pro Hodkovice, tedy Lie-
benau. Po roce 1945 je naše město uváděno 
jako Hodkovice u Liberce. Když naše město 
požádalo o změnu názvu na Hodkovice nad 
Mohelkou, mohl jistě i vzniknout dojem na 
ONV Turnov, že Hodkovice nechtějí být začle-
něny pod ONV Liberec-venkov, ale pod ONV 
Turnov. V roce 1945 se několik obcí v okolí 

Hodkovic rozhodlo, že nebudou v politickém 
okresu pod ONV Turnov, ale chtějí se připojit 
k politickému okresu Liberec. Jednalo se např. 
o Petrašovice, Bohdánkov, Jílové, Bezděčín, Vl-
četín, Proseč, Světlou, Rozstání, Hodky, atd. 
Jako hlavní důvod v žádosti o připojení k Li-
berci se u každé z těchto obcí uvádí, že spoje-
ní do okresního města Liberce je výhodnější 
než do Turnova. Celá tato akce narážela na 
odpor Turnova, který nechtěl tyto obce ztra-
tit a snažil se jejich žádosti anulovat. Proto je 
možné i pochopit, proč zemský NV žádostem 
po dvou letech od podání žádosti nejen nevy-
hověl, ale neuznal ani za vhodné sdělit žáda-
jícím obcím svůj názor. Z pohledu na mapu 
je nutné uznat, že pro Hodkovice bylo těžké 
se rozhodnout do kterého okresu se připojit. 
Hodkovice leží na nejzazším jižním výběžku 
libereckého okresu a zůstávají v této době zce-
la osamoceny, protože nejbližší přilehlé obce 
jako Bohdánkov, Petrašovice, Vrchovina, Jílo-
vé, Bezděčín, které dosud náleží k okresu tur-
novskému, mají žádost k přičlenění pod ONV 
Liberec. 22. března 1948 byl z MNV v Hodko-
vicích odeslán dopis na ONV Liberec-venkov. 
Dopis již měl v hlavičce název města Hodko-
vice nad Mohelkou. V tomto dopisu se píše, 
že MNV v Hodkovicích předpokládá, že musí 
být v zájmu ONV podpořit jakýmkoliv způso-
bem snahu o co nejlepší hospodářské zajištění 
města Hodkovice, které vzhledem ke svému 
nepříznivému umístění bylo vždy v minulosti 
Libercem opomíjeno. MNV Hodkovice se při-
klonil k žádosti okolních podještědských obcí 
a žádal ONV Liberec, aby tyto žádosti prosadil  
na zemském NV.

ONV Liberec-venkov vzal dne 29. 5. 1948 
na vědomí písemnou zprávu z Hodkovic, že 
místní NV v Hodkovicích neuvažuje o mož-
nosti připojení k turnovskému okresu. Sou-
časně ONV Liberec žádal i toto prohlášení 
od místního NV v Záskalí a místní správní 
komise v Pelíkovicích. Tato prohlášení byla 
postoupena zemskému NV v Praze s přísluš-
ným vyjádřením a žádostí, aby protiakce 
ONV v Turnově ignoroval. Žádostem obcí bylo 

zemským NV vyhověno. V nedávné době, při 
reorganizaci okresů se snažil Turnov získat 
zpět statut okresního města od Semil a Jab-
lonec nad Nisou měl zájem o přičlenění Hod-
kovic nad Mohelkou pod ONV Jablonec nad 
Nisou. Ani jedno prosazeno nebylo. Ale to je 
již mimo téma tohoto článku, tady se nejedna-
lo o změnu názvu našeho města.

Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA
v HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

otvírá i v letošním školním roce

Kurz je určen středně pokročilým studentům  
a zahrnuje 60 vyučovacích hodin  
(ve 30 dvouhodinových lekcích). 

Cena kurzu je 2 700 Kč.

Zahájení – středa 9. 9. 2015 v 17.15 v učebně J1 v ZŠ TGM 
v Hodkovicích n.M.

 Přihlášky a informace: alena.banghova@seznam.cz
     zshodkovice@zshodkovice.cz

KURZ ANGLIČTINY  
PRO DOSPĚLÉ



24 25Kulturní kalendář Kulturní kalendář 25

90 let od otevření nové české školy v Hodkovicích

Před 90 lety, v neděli 27. září 1925, byla slavnostně otevřena nová budova české men-
šinové národní školy v Hodkovicích. Tím se začala plnit touha české menšiny po vlastní 
budově školy. V dobovém českém tisku je výzva k účasti všech pokrokových spolků, 
organizací a veřejnosti ze širokého okolí, aby tak posílily českou menšinu k další práci.

Byl publikován i program slavnosti:

 − Odpoledne o 1. hodině seřazení průvodu 
u hostince pana Hnízdila.

 − Průvod městem s hudbou k novostavbě 
školní budovy.

 − Slavností sbory, projevy zástupců úřadů 
a korporací.

 − Předání školy veřejnosti – státní hymny – 
prohlídka školy.

 − Večer bude lidový koncert ve dvoraně České 
besedy.

Dále je napsáno, že naše nová krásná školní 
budova, která dominuje celému našemu městu, 
ze všech stran toto okrášlujíc a nám dodává 
nové síly a naděje do budoucna, neboť již dnes 
jest naší chloubou a zajisté bude povždy velkou 
láskou i pokolením příštím.

Všichni, kteří se zasloužili o vybudování 
naší nové školní budovy, mají u nás pomník 
krásný a jsme jim zavázáni navždy vděčností. 

O vybudování školy se zvláště zasloužil 
poslanec Stivín, který se svým vlivem zasadil 
o znovuzařazení stavby školy do stavebního 
plánu. Ta z něho byla vyřazena z úsporných 

důvodů a malého odůvodnění. Poslanec Bechy-
ně, tehdejší ministr školství, také v rozhodují-
cím okamžiku zasáhl ve prospěch hodkovické 
školy. 

Dále byli vzpomenuti školský inspektor 
Fr. Kv. Lang (hodkovický rodák) a řídící uči-
tel Košek, kteří svými praktickými znalostmi 
a dlouholetou zkušeností při deputacích u bý-
valého ministra školství Šrobára dosáhli slibu 
a přímluvy pro stavbu hodkovické školy. Jsou 
vzpomenuti i mnozí dobří úředníci z minister-
stev školství a veřejných prací, kteří se snažili 
vyhovět hodkovickým žádostem.

Byli to především ministerský tajemník 
dr. Šíp, rodák z Turnovska ing. Jedlička, mini-
sterský rada Šwippl a vládní rada Macháček. 
O provedení stavby se pečlivě staral ing. John 
z Liberce.

Nemalou zásluhu má též zatimní ředitel 
školy p. Kameník, který se zasloužil zvláště 
o vybavení a vnitřní zařízení školy. Mnoho 
dalších lidí, kteří se přičinili o stavbu školy, ani 
nemohlo být jmenováno.

A co se píše v novinovém článku po otevře-
ní nové školy?

Slavnost otevření nové české školní budo-
vy u nás dne 27. září se krásně vydařila, jak 
vzorným uspořádáním, tak i četnou návštěvou 
obecenstva z celého okolí a hostů, zastupují-
cích různé korporace a úřady, mezi nimiž byl 
též poslanec Stivín a senátor Procházka.

Slavnost započala zapěním slavnostního 
chorálu a národní hymny zpěváckým spolkem 
„Dvořák“ z Turnova a přivítáním hostů ředi-
telem škol panem Kameníkem, načež promlu-
vili: za Ministerstvo školství ministeriální ta-
jemník p. dr. Šíp, jenž slavnostním způsobem 
předal klíče od nové budovy řediteli školy panu 
Kameníkovi. Dále za Ministerstvo veřejných 
prací p. ing. John; za Ústřední matici školskou 
pan Hocke; pan inspektor Lang; starosta Tur-
nova pan Šolc; starosta z Horního Růžodolu 
pan Votoček; starosta pan Jíra; za přiškolený 
venkov paní Radská z Turnova; za Národní 
jednotu severočeskou a za naši menšinu pan 
Železný.

Po přednesených proslovech, které byly 
všechny, zvláště proslov poslance Stivína, se 
zájmem vyslechnuty, byl odeslán dětmi blaho-
přejný telegram panu presidentu Masarykovi 
a nastala prohlídka nové školy. 

Všichni vyslovovali svůj obdiv a chválu 
nad vzorným a účelně plánovitým postave-
ní budovy, též i o pěkném provedení, což jen 
slouží staviteli panu Hozdovi, jakož i dělnictvu 

a řemeslníkům, kteří na stavbě pracovali, ku 
cti. Mnozí a mnozí vzpomínali jsme oněch 
rozdílů, do jakých škol jsme to my chodili, ale 
nikoliv však s trpkostí, neboť přejeme ze srdce 
našim dětem té krásné školy a kéž by si jí jen 
také vážily a měly ji rády. Vždyť ony mohou 
být vzhledem k ideálně postavené své škole, 
zvláště onou polohou pod krásným svahem 
stráně, na výsluní a čerstvém vzduchu.

Tolik tedy popis v novinách.
Nová škola byla slavnostně otevřena 

27. září 1925, ale vyučování potom začalo 
16. listopadu.

Ředitelem školy se stal Josef Kameník, v uči-
telském sboru byli např. učitelé Bobek, Bystrý, 
Zháněl, Faifr, manželé Kvačkovi, manželé Jůzo-
vi (pan Jůza byl dlouholetým správcem školy), 
Pokorný, Buriánek, Kropáček a učitelky Petro-
vá, Janecká, Zumanová a Loutchanová.

Ve škole se česky učilo třináct let, po zá-
boru pohraničí v říjnu 1938 byla česká škola 
zrušena a do budovy se přestěhovala škola 
německá. Čeští žáci byli nuceni navštěvovat 
českou školu v Petrašovicích nebo německou 
v Hodkovicích. Dlouhých sedm let trvalo, než 
se do školní budovy vrátilo české vyučování.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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40.ročník  Lesního běhu 
 

Faistauerův memoriál 
 

Hodkovice nad Mohelkou         Skalní údolí     So 3.října 2015    
 
Pořádá:            SK Hodkovice n. Moh. - oddíl lyžování 
 
Start:             kategorie mládeže v 9.30 hod.  
                         kategorie muži v 11.00 hod. 
 

Prezentace:          na místě od 9.00 hod průběžně 
 
Startovné:         dospělé kategorie           40,- Kč 
                        dorost                             20,- Kč 
                         žactvo 5.-8.kat.               10,- Kč 
 
Ředitel závodu:  POKORNÝ Pavel 
Prezentace:  KONEJL Stanislav 
Velitel trati:           BRADÁČ  Bohumil 
Hlavní rozhodčí:   FIALA  Jaroslav   
 

Závodí se podle pravidel lyžování o hodnotné ceny! 
 
Závodní kategorie                                  roč. narození                délka trati 
 

1 a 2. Předžákyně a předžáci  2009 - 2008                150 m   
3 a 4. Žákyně a žáci nejmladší              2007 - 2006                  300 m 
5 a 6. Žákyně a žáci mladší                  2005 - 2004             750 m 
7.   Žákyně starší                                    2003 - 2002               1000 m 
8.   Žáci starší                                         2003 - 2002               1500 m 
9.   Dorostenky mladší                 2001 - 2000            1500 m 
10. Dorostenci mladší                             2001 - 2000              2800 m 
11. Dorostenky starší                              1999 - 1998                2800 m 
12. Ženy                                                1997 a starší              2800 m 
13. Dorostenci starší                              1999 - 1998                   3600 m 
14. Muži veteráni                     3. 10. 1975 a starší            7200 m 
15. Muži hlavní závod                            1997 – 2. 10. 1975                    7200 m  

                      www.burin.cz 
www.burin.unas.cz 

 
 

90 let od otevření nové české školy v Hodkovicích
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KINO – ZÁŘÍ 2015 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Alena Mihulová ve filmu Domácí péče. Zdroj: www.domaci-pece-film.cz/#foto

Pátek 4. září v 19 hodin
DOMÁCÍ PÉČE
Alena Mihulová, v roli zdravotní sestry, potřebuje sama pomoc v boji se závažnou 
nemocí. Její manžel, Bolek Polívka, však alternativním postupům léčení nevěří. 
Úspěšný český film, v kinech od 16. 7. 2015. Délka 92 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 11. září v 19 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 7
Hrdinové známé nesmrtelné série se tentokrát utkají se silným nepřítelem.  
Akční thriller. Doporučená přístupnost 12 let. Délka 140 minut.  
Vstupné 50 Kč.

Pátek 18. září v 19 hodin
SPONGEBOB  VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá 
úžasné krabí hamburgry. Tentokrát se ale ocitá v šokujícím prostředí – na                        
poušti. Americký animovaný rodinný film. Délka 84 minut. Vstupné 50 Kč. 
Před promítáním slosování loňských slevových kartiček!

Pátek 25. září v 19 hodin
PÁR NENORMÁLNÍCH AKTIVIT 2
Po smrti své přítelkyně začíná Malcolm nový život s jinou ženou. A znovu 
se dějí podivné věci! Pokračování úspěšné hororové komedie USA.  
Délka 86 minut. Vstupné 50 Kč.

ZÁŘÍ – LISTOPAD V PŘEDSÁLÍ KINA 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ  z LETNÍCH TÁBORŮ


